
NOTICIARI

Als dps dies d'haver anunciat que podien acceptarse 50 nous socis, havíem rebut més de dues centes

demandes d'inscripció. No cal dir que ha tornat a quedar establerta la Llista d'Aspirants per a ingressar
per torn de baixes. També han sigut nombroses les demandes per a les dues llotges que havien quedat
lliures. És ben satisfactori aquest magnific estat de poixança de l'ASSOCIACIÓ DE MÚSICA "DA CAMERA"

després de 20 anys d'actuació.

Encara que subjecte a contingències imprevistes, l'ordre dels concerts vinents és el següent:.
I I novembre. ORQUESTRA CLÁSSICA DE BARCELONA, segons programa més avall detallat.

17 desembre. JACQUES THIBAUD, únic recital a Barcelona.

20 desembre. ALEXANDRE UNINSK.Y, famós pianista polonès. Presentació i únic concert.

7 i 8 gener. ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PARIS (O. S. P.) dirigida pel cèlebre mestre

PIERRE MONTEUX, dos únics concerts,

Febrer. ORQUESTRA FEMENINA DE PARís, dirigida per Mme. Evrard. Únic concert.

Divendres, 1 I novembre 19 J 2

,ORQUESTRA CLÀSSICA DE BARCELONA
dirigida pel mestre JOSEP SABATER

amb la colIaboració de

ISABEL MAR,Tt COLIN, piano CARME GOMBAU, cantatriu

PROGRAMA

I
MOZART

F. E. BACH.
Don Joan, obertura
Concerto

Orquestra

II
BEETHOVEN.. Concert n.o 5

Piano i orquestra

III

M..O ZART. .. 1
Les noces de Fígaro, ària
Cosï fan tutte, ària

LAMOTE GRIGNON. Cançó
'

R. GERHARD. . . Cançó catalana

WEBER. . . . . . Die Freischutz, ària
Cant i orquestra

.

k�'
SCHUBERT ... Obertura italiana

Orquestra

Només els socis de I'ÁSSOPIACIÓ DE MÚSICA "DA CAMERA" poden assistir a aquestes magnifiques festes musicals. Ingres per torn
de baixes. Inscripcions : 46, Vía Laietana, telèfon 17798 i durant el concert d'a'qui a PAdministraciá del P�lau de la Música Catalana.

J..

Inst. Gráf. Oliva de Vilanova

I

ASSOCIACIÓ DE MÚSICA "DA CAMERA;'
de Barcelona

Cur. 1932-13 CONCERT PRIMER



Novament L'illustre mestre Manuel de Falla honora els
concerts de l' _ Associació de Música da Camera»; amb les
seves obres i el prestigi de la seva presència gloriosa. Qui millor
que ell, per a inaugurar el curs durant el qual s'escau el XX.è
aniuersari de la fundació de la nostra entitat?

Perquè, si haguéssim d'examinar l'obra realitzada per nos
altres durant aquests vint anys (en el seu dia, ja l'examina
rem), ens trobariem que un dels seus mèrits més alts, ha estat

precisament la divulgació, la oaloritzaciá entre nosaltres. de
robra general del mestre Falla.

Per altra banda, aquest eminent mestre ha correspost mag
nànimament a l' afecte i admiració que, gràcies especialment a
la nostra _ Associaciá», li tributàvem els barcelonins, dedicant
u Catalunya l'obra capdal de la seva producció. En efecte, com
és ben sapigut, el nostre illustre hoste, en un sopar d'homenatge
que l'«Associaciá de Música da Camera» va dedicar-li, pro
meté correspondre a la cordialitat i entusiasme dels catalans,
no amb paraules, sinó amb fets.

A ixò s' esdevenia a l'any 1925, i en compliment d'aquella
promesa, al cap de poc temps decidia crear un poema musical
inspirat en «L'Atlàntida» de Mn. Jacint Verdaguer, que havia
de tenir com a text un dels capitals d'aquella obra. Però a

mida que ha anat' treballant-hi, s'ha sentit més entusiasmat amb
les possibllitats que li oferia la gran creació oerdagueriana, i
actualment, allò que havia d' ésser originàriament un poema
relatiuameni breu, ha esdevingut una obra magna. de vastes

dimensions, que omplirà tot un programa, a base de grans co

rals. amb solistes i orquesti a, i, demés, unes euocacions plàsti
ques en les quals està treballant l'eminent pintorJosep M.a Sert.

e L'Atlàntida» del mesire Falla no serà ja, doncs, una glossa
fragmentària, sinó l'exaltació, la glorificació musical de tot el
poema de Jacint Verdaguer, una de les obres capdals del nostre
renaixement.

Per això i per les nombroses deferències que envers l' «Asso
ciació de Música da Camera» ha volgut tenir l'autor de • El
Retablo de Maese Pedro» (entre les quals, en primer terme
figura I'haver-nos dispensat I' honor d'estrenar en els nostres
concerts dues importanis produccions seves, el poema _ Psiquis»
i el magnific «Concerto»} la seva presència porta al nostre
concert d'avui les màximes honors i és el millor auguri per a
les demés solemnitats artistiques del present curs, tant més quan
es veu secundat per l' admirable «Orquestra Pau Casals» i el
seu eximi director i fundador, mesire Pau Casals, l'admirat
mestre Eduard Toldrà, l'excel-lent cantatriu Concepciô Callao
i els benemèrits cantaires de l'» Orfeó de Sans. tan encertada
ment dirigits pel mestre Antoni Pérez Moya.

Inst. Gràf. Oliva de Vilanova



NOTES .AL

ASSOCIACIÓ DE MÚSICA "DA'CAMERA".
de Barcelona 'Simfonia de "El Barber de Sevilla"

Examinant un dia el mestre Falla Ia partitura de l'obra capdal
de Rossíní, del qual és gran admírador, va tenir la certesa de que,
com s'esdevè sovint, havien estat introduïdes a Ia instrumentació,
segurament per editors poc escrupulosos, algunes modificacions que
desfiguraven el caràcter de l'obra i el pensament del seu creador.

Espectalment veia mestre Falla que la part de trombons havia
estat afegida indegudament, i s'esmerçà en revisar cuidadosament
tota la partitura, per adaptar-Ia plenarnent a l'estil de Rosshiil res
títuír-Ií el seu caràcter just, perquè les línies melòdiques lluïssin com
corresponia i el conj unt respongués a la idea del seu autor i assolís

l'equilibri previst.
D'aquest treball en pervingué, com veurem avui en la Simfonia,

una maior claretat i lleugeresa en la graciosa música de Rossini,
cosa que augmenta encara l'encís- d'aquestes pàgines immortals.

Per cert que quan ja l'autor de les «Siete Canciones Españolas»
havia acabat' aquesta revisió, l'e minent crític francès Bérard va

publicar un treball respecte les addicions fetes a l'«Odissea» d'Homer
i esmentava diverses afegidures d'obres musicals, entre les quals
esmentava precisament la part de trombons de «El Barber de Sevi
lla». Amb tant valuós testimoni, quedava confirmada la presumpció'
del mestre Falla i plenament justificada la revisió feta.

Els materials d'orquestra d'aquesta obra, pertanyen a l'«_Orquesta
Bética» de Sevilla, a-la qual remerciem la gentilesa de posar-los a la
nostra disposició.

adscrita a la "Lliga d
>

Associacions de'Música"

Dijous, 15 octubre 1952

FESTIVAL MANUEL DE FALLA
amb la cooperació d'aquest em�e'�t m�s'tr'e

Intèrp rets:

OllQUESTRA PAU CASALS
ORFEÓ DE SANS
Director: A. Pérez Moya

Concepció Callao, contralt Manuel de Falla, piano
Directors:

Pau Casals Manuel de Falla Eduard Toldrà

PROGRAMA

.r.

ROSSIl'U . El Barber de Sevilla, simfo�ia
Versió re visada pel mestre

_.Fall� ,

';,

Direcció: M. de Falla La Vida Breve
M. DE FALLA. . La Vida Breve.

a) Interludio y primera' dania
b) Cuadro del atardecer en" Granada.

Direcció: E. T'oldrà ... ' . .

(Primera audició)

Dintre la producció del mestre Falla, les obres originals que
integren el programa d'avuí.i corresponen a una unitat de caràcter,
per quan totes foren creades en el període dit «anda_lús» del seu
autor, integrat per les obres escrites entre els anys ]g05 i 1915, que
comencen amb «La Vida Breve» i acaben amb la «Fantasía Bética».

«La Vida Breve », òpera en dos actes, lletra de Carles F. Shaw,
fou premiada per unanimitat en el Concurs de l' A cadèmia de Belles
Arts de Sant Fernando, de l'any Ig05, però no arribà a representar-se
fins la primavera de 1913, a Niça, i el dia darrer del mateix any, a

l'Opera Còrnica de París. La guerra interrompé la marxa triomfal

d'aquesta obra, però poster io rmerrt ha estat represa a França, Ale
manya, Bèlgica, Estats Units i Espanya (Madrid). A Alemanya, pot
dir-se que és popular. Són de remarcar també les audicions donades,
encara que amb un accent pat-ti dista, per la Rússia soviètica. En

canvi, Barcelona no ha tingut la sort d'adrn irar aquesta òpera, cosa
que certament fa molt poc favor als nostres homes de teatre.

Els fragments que avui són executats per primera vegada a Bar
celona, corresponen a l'Interludi dramàtic que separa els dos quadres
del segon acte i la Danza de l'acabament del primer.

Cuadro del atardecer en Granada és una evocació de Granada,
vista de la llunyania. Comença a plena llum i acaba arn b la fosca de
Ia nit, Ès un bellíssim cant a Granada, amb les seves difuses remors i,
veus llunyanes; una de les pàgines més inspirades de la primera
època del seu autor.

,

.II .

M. DE FALLA. Noches en los Jardines de España
Impressions simfòniques per a piano i orquestra
I Tranquilo. e misterioso (En el Generalife)
II Allegretto giusto (Danza lejana)
III Vivo (En los jardines de la Sierra de Córdoba)

(Els dos darrers temps, sense irüerrupcià)
Alpiano: M. de Falia
Dire'cció: ·P. Casals

.III.

M. DE FALLA. El Amor Brujo, ballet
(Lletra de A. Martínez Sierra)

I a) Tntroducciôn y Escena (La Noche)
b) Canción del Amor dolido
e) El Aparecido. d) Danza del Terror

II El Círculo IVlágico
III a) Media noche. b) Danza ritual del Fuego
I V a) Escena. b) Canción del Fuego Fatuo
V a) Pantomima. h) Danza del Juego de Amor

e) Final (Las Campanas del Amanecer)
S a Ii sta: e on cep ció C alla o, contralt

Direcció: M. de Falla

Noches en los Jardine� de España
Aquesta obra - dedicada a l'eminent pianista català .Rícard

Vives - fou estrenada per l'Orquestra Simfònica de Madrid, sota la
direcció del mestre Arbós.

En el programa del dia de l'estrena hi havien les notes següents:
«Piensa el autor de estas impresiones sinfónicas para piano y

orquesta que, si ha conseguido realizar su propósito.Ta sola enuncia

ción de sus títulos deberá constituír una guia suficiente para la au-

dición.
,

»Aunque en esta obra-como debe ocurrir con todas las que legí ..
timamente aspiren a ser musicales - su autor haya seguido un plan
determinado desde el punto de vista tonal, rítmico y temático, un
análisis detallado de su estructura puramente musical podría quizá
desviar del fin para que fué escrita, fin que no es otro que el de evo

car lugares, sensaciones y sentimientos.

»Bástenos, pues, indicar que los nocturnos segundo y tercerc se

enlazan sin interrupción por medio de un penado en el que, bajo un

Piano BECHSTEIN cedit per la casa Ribas

Audició CCLXXVII de I'«Orquestra Pau Casals»

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
a les deu del vespre

Exclusivament per ah socis

«.

PROGRAMA

trémdlo melódico doe Tos violines' en"la región aguda, se esparcen,
como en ecos lejanos, las notas que inician el tema fundamental de
Ia Danza lejana, terminando el período con un diseño ascendente del
piano, en octavas, que resuelve en el tutti con que empieza-el tercero
y último nocturno: En los Jardines de la Sierra de Córdoba.

'

»La.parte temática de esa obra está basada en los ritmos, moda
lidades, cadencias y figuras ornamentales que caracterizan el canto.
popular andaluz, que, sin embargo, muy pocas veces se aplica en su
forma auténtica; y el mismo trabajo instrumental estflíza amenudo
deterrnínados efectos peculiares a los instrumentos del pueblo.

»Téngase presente que la música de esos nocturnos no pretende
ser descriptiva, sino simplemente expresiva; y que algo más que
rumores de fiestas y de 'danzas ha inspirado estas evocaciones sonoras,
en las que el dolor y el misterio tienen también su parte."»

El Amor Brujo
L'acció d'«EI Amor Brujo » es desenrotlla en l'interior d'una

cova de gitanos andalusos. Ambient de brutxeria î misteri És de nit.
En el fons de la cova, hom veu el camí, iI-lu,minat per la lluna,
Candelas, la protagonista, sentada a terra, tira les cartes volent ende
vinar la seva sort. Altres gitanes murmuren conjurs.

A Porquestra s'ha sentit, un moment abans, com introducció, el
motiu fonamental, el de el amor bruio (furioso).

Ailluny, ressona el mar; en tenebrós color orquestral s'escolta
un altre motiu çrnisteríoso), al qual se sobreposen d'altres, que sem

bIen representar l'element màgic o embruixat de l'obra.
Ve, després, la Canción del Amor dolido, inspirada en les formes

populars gitanes. Acabada aquesta cançó, la cova queda illuminada

per esclat misteriós, i apareix (en clàssic abillament gitanesc) l'Espec
tre.d'un 'antic amant de la protagonista, acompanyat d'un motiu que
s'escolta en la trompeta, amb sordina.

L� Danza del Terror té lloc, aleshores, a base del darrer tema apa

regut. Els violins, amb sordina, en un tema de caràcter convulsiu,
expressen el terror de ,la ,gi�na, Iluítant per allunyar l'Espectre que
la persegueíx.

Al desenrotllament dels dos primers temes se n'hi afegeix un

altre, característicament popular, basat en l'antic «ball de la taràn
tula».

El Círculo Mágico.-La gitana murmura la «Romança del pesca
dor» mentre amb ses fatilleries i sortilegis preté lliurar-se del male
fici de l'Espectre. Durant aquesta escena es desenrotlla, en l'orques
tra, un motiu de caràcter misteriós i evocatiu (molta tranquillo).

Sonen les dotze. Les g itaues, que en acabar la primera dansa,
,havien abandonat la cova, hi retornen per complir els rites de mitja
nit. Unes porten canalobres encesos, altres panderetes i calderons.
Candelas llença un grapat d'enceps en un. braser, i mentre el fum

ascendeix, ballen, totes juntes, la Danza ritual del Fuego, para ahuyen
tar Zas malos espíritus, la qual està basada musicalment en una vella

melodia gltene, que canta l'oboè i en un tema (trompes) en el qua1
hom nota 'claramen t - tot i la seva escriptura binària - reminiscèn
cies del tema de eZ amor brujo amb el qual s'inicia l'obra.

Acabat el ball i després d'una curta escena entra Candelas i
I' Espectre - que ha reaparegut voltat de focs follets - aquell
i aquests es desvaneixen en i.l'Iuminar-se la cova per un raig de
lluna. Llúcia, que apareix aleshores, canta i balla la Canción del

Fuego Fatuo.
Pantomima. --, El motiu inicial, amb un altre de caràcter opti

mista, completament nou, exposat pel violoncel, fonamenten Ia
música d'aquesta escena, la qual enllaça amb la

DANZA DEL JUEGO DE AMOR.-Es desenrotlla a base d'un

tema cantatper la viola. Ritmes i girs melòdics populars d'Andalusia
serveixen de fons i trama a la música d'aquest ball, interromput, a
vegades, per cançons del mateix orig ...n. A questa escena enllaça amb el

Final (Las Campanas del Amanecer). - Clareja el dia. El segon
tema de la Pantomima s'escolta de nou, amb amplitud creixent Can

delas, ja triomfant dels maleficis de l'Espectre, amb el nou amant

abandona la cova pel 'camí que li serveix d'entrada, El_s raigs del sol

naixent IlIumínen I'escena i l'obra acaba amb un gojós repiqueig de
,

campanes."

r


